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Oznajmuje wszystkim i wiadomo czynię to, komu wiedzieć należy, że zakładając miasteczko na gruncie swoim 
dziedzicznym klimontowskim przy dworze i rezydencyi swojej, takie wolności i swobody temu to miasteczku swe-
mu Klimontowu dawam wiecznemi czasy i tym niniejszym przywilejem wiaruję. W którym to miasteczku mają 
się budować ludzie uczciwi, wolni i też kupiectwa wszelkiego; także rzemieślnicy wszelcy, ludzie rozmaitej religii. 
Którzy to mieszczanie mają się budować miejskim zwyczajem, z których mieszczan aby chwała Bogu i sława 
temu miasteczku rosła. Naprzód tedy dawam mu prawa Magdeburskie, wszkże apelacye od ich prawa iść mają 
nie gdzieindziej jedno do mnie pana ich, i potomków jego wiecznemi czasy i to po wyjściu woli także winy słusz-
nie wiadome i uznane nie gdzieindziej być mają przeprawowane, jedno przedmną panem ich i potomki memi.

Obieranie radców tak im postanawiam, że ja połowicę radziec obierać mam i potomkowie moi, a pospolity 
człowiek połowicę, a to wiecznemi czasy. Któremu to przyrzeczonemu miastu ku lepszej naprawie, budowaniu i 
rozkopaniu dawam wolności nieodmiennej lat osiemnaście> Wszakże nadto gdy obaczę ich chęć i pra... Ryn-
ku jako i w ulicach gościnnych obiecuję im dalej wolności tychże ... wedle uważenia. J...marki i targi podług 
przywileju króla Imci zachować... wiecznemi czasy dam, i obwołać każ ę. Targowe i Jarmarkowe jako i tym 
... kom moim płotów klimontowskich, a wszerz począwszy od Ujazdu Niwy D ...chowskiego aż do grani-
cy Szymanowskiej i chrósty na gruncie Ramuntowskim ... kopać mają jako któremu roli przypadnie, a tymże 
gruncie wzwyż pomienionym ... łąki im dawam (okrom chłopskiej) którą zowią Obrzydzką aż po rzekę która ... 
nowskiego po sam stary gościniec Osiecki także i Bór wolny, śmieci z lasu ... ich, a nie na przedanie. Posta-
wę wszędzie mieć będą tak w polach... moich bez szkody mojej i poddanych moich. Za tę tedy łaskę i ...ściu 
Woli albo lat wzwyż pomienionych tę powinność z przerzeczonego ...dawać powinni będą i potomkom moim 
wiecznemi czasy.

Naprzód... groszy dwanaście, z ogrodów po groszu jednemu. Którzy będą mieli łąki, będą dawać..., z 
domów rynkowych po groszy cztery, z ulicznych po groszy trzy, którzy będą... Folwarki powinny będą dawać 
od Folwarku po groszu dwu, a od browaru grosz jeden... Garncarzów, którzy mają płacić od kręgu po groszu 
jednemu na rok przy czynszu. Rzemieślnicy... groszy piętnaście na rok po kamieniu łoju od sochaczek, od roga-
tego bydlęcia grosz jeden ...bięcia ) źrebięcia) pół grosza... na rok po groszy cztery. Od gorzałki na rok... Sło-
dowcy mają dawać od słodu ćwierci według korca miejskiego miary piwowarskiej od korca miastu jako przynależy. 
Do zwierza ani do żadnych podwód nie będą powinni.

A gdyby się też trafiło ruszenie pospolite, albo wyprawa wojenna, tedy ci przerzeczeni poddani będą się powin-
ni złożyć na złotych czterdzieści polskiej monety. Ale przez tę przyczynę miasto woza skarbowego naśpiżowa-
nego i dwóch koni. Strona kramażów i kupców i wszelakich rzemiósł takowy pożytek mieć będą po wykona-
niu woli. Do tego wszystkim dawam tę wolność, że się nikomu innemu nie godzi palić, ani piwa warzyć albo 
miodów, tylko samym mieszczanom.

Tymże mieszczanom wolno się każdemu z miasta Klimontowa wyprzedać i majętność swoją przedać komu 
chcieć i mieszkać pod inszemi pany, tak w Królewszczyźnie, jako też w szlacheckich dobrach. Tę im wolność 
wiecznemi czasy dawam i z potomkami memi. Te daniny wszystkie, które do miasta Klimontowa przychodzić 
będą, nie to inszy wybierać ma, jedno rada miejska pod sumieniem a mnie i potomkom moim oddawać na dzień 
na dzień świętego Marcina. Który to przywilej, przezemnie im dany, obiecuję onymże i potomki moje obowią-
zać wiecznemi czasy wzajemnie im dany, obiecuję onymże i potomki moje obowiązać wiecznemi czasy wzajemnie. 
Co też na piśmie podać oraz dla lepszej wiary i wiadomości ludzkiej, pieczęć moją przyłożyć kazałem, i ręką 
swoją, własną podpisałem się.

Datum in arce nostra Ossolin die 2a mensis Jaunarii an. D. 1604
Jan  Zbigniew  Ossoliński

400-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH 
NOWEMU MIASTU OSSOLIŃSKICH

Z okazji mijającej 2 stycznia 2004 roku 
400-nej rocznicy spisania w Ossolinie przez 
Jana Zbigniewa Ossolińskiego aktu erekcyj-
nego nowego miasta nazwanego Klimontów, 
prezentujemy Państwu oryginalny w treści i 
formie ten oto dokument, który opracował 
Zbigniew Przybycień z PSP w Klimontowie.

Tym samym informujemy, iż 30 stycznia 
2004 roku, o godz. 11.30 w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Klimontowie odbędzie się 
uroczysta sesja inaugurująca obchody 400–
lecia Nadania miejscowości Klimontów 
Praw Miejskich z udziałem władz gminy, 
zaproszonych gości i osób towarzyszących.

Doktor Jakub Zysman urodził się w 1861 
roku. Pochodził z Płocka, ze spolszczonej 
rodziny żydowskiej. Był wyznania ewange-
lickiego. W Klimontowie osiedlił się w 1889 
roku.

Doktor Zysman był skromnym człowiekiem 
i wyjątkowym lekarzem. Leczył biedaków 
za darmo lub za symboliczne grosze, a pod 
poduszkę chorego wsuwał dyskretnie pieniądze 
na lekarstwa, z dopiskiem dla aptekarza Roma-
nowicza: „Ja nie wziąłem za wizytę - Ty nie 
bierz za lekarstwa”. Uniwersalnym lekarstwem 
na nędzę ludzi ubogich oraz zabezpieczenie ich 
przed lichwiarzami była złota myśl Doktora, 
która w 1894 roku, doprowadziła do utworze-
nia w Klimontowie „Towarzystwa Oszczędno-
ściowo-Pożyczkowego”. Poparcia kasie udzie-
lili dziedzice z sąsiednich wsi – Chajęcki z 
Ułanowic i Rusacki z Suliszowa; tak, że kasa 
dysponowała w pierwszych latach wkładami 
około 3 tys. rubli.

Był to jeden z najzamożniejszych rodów 
magnackich Rzeczypospolitej na przeło-
mie XVI i XVII wieku. Protoplastą rodu 

był Jaśko Topór zwany „Owcą”, syn Nawoja z 
Przegini kasztelana sandomierskiego zmarłego 
w 1326 roku. W pierwszej poł. XIV wieku Jaśko 
wybudował w Ossolinie na niewielkim wzgórzu 
drewniany zamek i przybrał od wioski nazwisko 
(Ossoliński), umieszczając tu pierwszą rodową 
siedzibę. 

Jan Ossoliński herbu „Topór” (ten sam herb mie-
li Tęczyńscy, ponieważ protoplastą ich rodu był 
Andrzej, syn tegoż samego co Jaśko – Nawoja 
z Przegini), posiadał na własność: Balice (koło 
Buska), Goźlice i Ossolin. W roku 1388 otrzy-
mał urząd kasztelana wiślickiego i od tej pory 
stale przebywał na dworze królewskim w Kra-
kowie, gdzie też w roku 1396 zmarł. Jego syn 
również mający na imię Jan, zwany Ossolińskim 
lub Balickim, był kasztelanem radomskim i „tu-
dorem” ziemi sandomierskiej, powiększył swój 
dotychczasowy majątek (odziedziczony po ojcu) 
o kolejne  wsie: Żuków i Nową Wieś. Stał się 
on również właścicielem „starego Klimontowa” 
(założonego w 1240 roku przez kasztelana Kra-
kowskiego – Klemensa z Ruszczy. 

ZNANI I MNIEJ ZNANI KLIMONTOWIANIE

DR JAKUB ZYSMAN

OSSOLIŃSCY
DZIEJE RODU W DAWNYM 
WOJ. SANDOMIERSKIM

CIĄG DALSZY NA STRONIE 4

DOKOŃCZENIE NA STRONIE 3
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UCHWAŁY RADY GMINY

Uchwała Nr IX/112/03
Rady Gminy w Klimontowie 

z dnia 29 grudnia 2003 r
w sprawie określenia wzorów formula-

rzy deklaracji na podatek od nieruchomości, 
podatek rolny i podatek leśny

Rada Gminy w Klimontowie określiła wzo-
ry deklaracji na podatek od nieruchomości, 
podatek rolny i podatek leśny do stosowania 
i rozliczania Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy w Rzeszowie będącej podat-
nikiem podatku od nieruchomości, podatku rol-
nego i podatku leśnego. Wykonanie uchwały 
zleca się Wójtowi Gminy Klimontów. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego oraz na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy. Uchwała wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świę-
tokrzyskiego.

Uchwała Nr IX/109/03
Rady Gminy w Klimontowie

z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie utworzenia środka specjalnego w 

świetlicy Gimnazjum w Klimontowie
Rada Gminy uchwaliła utworzenie środ-

ka specjalnego w świetlicy w Gimnazjum w 
Klimontowie. Dochodami środka specjalnego 
będą:
- wpłaty rodziców
- wpłaty innych osób korzystających ze stołówki 
- oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Klimontowie 

przeznaczone na wyżywienie uczniów w sto-
łówce szkolnej.

Rozchody stanowić będą wydatki na przygo-
towanie posiłków w stołówce szkolnej.

Podstawą gospodarki środkiem specjalnym 
będzie plan finansowy. Dysponentem środ-
ka specjalnego jest kierownik Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół i Przedszko-
la w Klimontowie. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2004 r.

Uchwała Nr IX/110/03
Rady Gminy w Klimontowie

z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie utworzenia środka specjalnego 

w świetlicy PSP w Klimontowie
Rada Gminy uchwaliła utworzenie środka 

specjalnego w świetlicy Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Klimontowie. Dochodami środka 
specjalnego będą:
- wpłaty rodziców
- wpłaty innych osób korzystających ze stołówki
- oraz płaty z Urzędu Gminy w Klimontowie 

przeznaczone na wyżywienie uczniów w sto-
łówce szkolnej.

Rozchody stanowić będą wydatki na przygo-
towanie posiłków w stołówce szkolnej.

Podstawą gospodarki środkiem specjalnym 
będzie plan finansowy. Dysponentem środ-

ka specjalnego jest kierownik Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół i Przedszko-
la w Klimontowie. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2004 r.

Uchwała Nr IX/111/03
Rady Gminy w Klimontowie

z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie utworzenia środka specjalnego

Rada Gminy uchwaliła utworzenie środka 
specjalnego wraz z wyodrębnionym rachun-
kiem bankowym w celu gromadzenia środ-
ków finansowych z darowizn przekazywanych 
Urzędowi Gminy w Klimontowie na dofinanso-

wanie obchodów uroczystości 400-lecia Nada-
nia Praw Miejskich miejscowości Klimontów. 
Obsługę finansowo-księgową środka specjalne-
go zapewnia Gminny Ośrodek Kultury w Kli-
montowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
jej podjęcia.

Uchwała Nr IX/115/03
Rady Gminy w Klimontowie

z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2004 r.

Rada Gminy uchwaliła plan pracy Rady 
Gminy w Klimontowie na 2004 r. w porządku 
następującym:

Termin sesji Tematyka sesji 
(tylko sprawy problemowe) Zadania dla Komisji Kogo zawiadomić 

o terminie sesji

Styczeń 1. Sesja inauguracyjna z okazji 
400-lecia nadania praw miej-
skich dla Klimontowa i zatwier-
dzenie programu obchodów.

2. Sprawy planowania prze-
strzennego.

Komisja Spraw Społecznych przy-
gotuje referat historyczny i pro-
gram obchodów rocznicy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju 
Gospodarczego przygotuje opinię

Komitet Obchodów 400-
lecia Nadania Praw Miej-
skich m. Klimontów, 
Rada Sołecka Klimon-
towa, zespół redakcyjny 
„Głosu Klimontowa” rad-
ni powiatowi

Luty - Marzec 1. Uchwalenie budżetu gminy i 
planów finansowych jednostek
budżetowych, zakładu budże-
towego i środków specjalnych.

2. Przyjęcie planów pracy sta-
łych Komisji, uchwalenie gmin-
nego programu rozwiązywania 
problemów alkoholowych.

3. Uchwalenie najniższego 
wynagrodzenia i zatwierdzenie 
wartości jednego punktu.

Komisja Budżetowa, Finansów i 
Majątku Gminy przygotuje opinię 
o projekcie budżetu gminy

Plan pracy przygotują stałe Komi-
sje i Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych

Opinię przygotuje Komisja 
Budżetu, Finansów i Majątku 
Gminy

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, 
sołtysi, radni powiatowi

Kwiecień 1. Rozpatrzenie sprawozda-
nia z wykonania budżetu gminy 
za 2003 r., opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, wniosku 
Komisji Rewizyjnej.

2. Ocena stopnia realizacji 
zadań własnych Gminy.

Komisje stałe opracowują opinie 
dla Komisji Rewizyjnej, a Komi-
sja Rewizyjna-wniosek w sprawie 
absolutorium

Komisja Rolnictwa i Rozwoju 
Gospodarczego-opinia o stopniu 
realizacji zadań własnych gminy

Sołtysi, kierownicy jed-
nostek organizacyjnych 
gminy

Maj - Czerwiec Ocena stanu bezpieczeństwa 
publicznego w gminie i ochrony 
przeciwpożarowej.

Komisja Spraw Społecznych – 
opinia; Komisji Budżetu, Finan-
sów i Majątku Gminy – opinia

Sołtysi, Komendant 
Gminny Ochotniczej 
Straży Pożarnej, przed-
stawiciele Policji

przerwa wakacyjna

Sierpień Sesja uroczysta związana z 
uroczystościami „Jarmarku na 
św. Jacka”.

Komisja Budżetu, Finansów i 
Majątku Gminy - koszty, spon-
soring

Komitet Obchodów 400-
lecia Nadania Praw 
Miejskich m. Klimontów

Październik - 
Listopad

1. Ocena sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za I 
półrocze 2004 r.

2. Uchwalenie podatków i opłat 
lokalnych na 2005 r.

Wszystkie Komisje przygotowu-
ją opinie

Wszystkie Komisje przygotowu-
ją opinie

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, 
sołtysi, radni powiatowi

Grudzień 1. Sprawozdanie z działalności 
Rady Gminy i stałych Komisji

2. Sprawozdanie z wykonania 
uchwał.

3. Uchwalenie planu pracy na 
2005 r.

4. Wprowadzenie zmian do 
budżetu gminy.

Sprawozdanie przygotowu-
ją Przewodniczący Rady i jego 
Zastępcy
Sprawozdanie przygotowuje 
Komisja Rewizyjna

Plan pracy przygotowuje Prze-
wodniczący Rady Gminy

Przygotowuje Wójt Gminy

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, 
sołtysi, radni powiatowi
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 Listy do RedakcjiJury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, przyznało 
Jerzemu Hoffmanowi Nagrodę Dodatkową, za opór i determinację 
w tworzeniu filmowych widowisk historycznych. Z całą pewnością 

werdykt ten był podyktowany kolejną adaptacją powieści historycznej - 
„Stara Baśń”.

Tym razem scenariusz filmu oparty na powieści Józefa Kraszewskiego 
napisał reżyser wspólnie z Józefem Henem, a w głównych rolach obsadził 
aktorów, którzy współpracowali z nim od dawna: Michała Żebrowskiego, 
Bohdana Stupkę, Daniela Olbrychskiego, Ewę Wiśniewską. Oprócz nich 
w filmie Hoffmana wystąpili m.in. Marina Aleksandrowa, Małgorzata 
Foremniak, Jerzy Trela, Ryszard Filipski i Katarzyna Bujakiewicz.

Niewątpliwą zaletą filmu, jest pokazanie życia plemion słowiańskich 
zamieszkujących teren przyszłej Polski w IX wieku. Okres ten jest bar-
dzo słabo znany i rzadko przedstawiany przez literaturę i film. Tak więc 
adaptacja Hoffmana wypełniła „białą plamę” w kształtowaniu wyobrażeń 
Polaków o zamierzchłej przeszłości ojczyzny. To dzięki tej „Starej Baśni”, 
a nie powieści Kraszewskiego widzowie przypominają sobie okrutnego 
króla Popiela i kształtują wyobraźnię o pogańskich bogach.

Jak zawsze na filmach Hoffmana tak i tym razem można było zachwy-
cić się mistrzowską grą aktorów. Michał Żebrowski – Ziemowit Piastowic 
– znakomicie zagrał bohaterskiego wojownika przeciwstawiającego się 
podjudzonemu przez żonę Popielowi. Wielu wzruszeń dostarczają widzom 
perypetie miłosne Ziemowita i Dziwy – pięknej dziewicy, która ma zostać 
kapłanką w świątyni. W tę rolę wcieliła się delikatna i subtelna Rosjan-
ka Marina Aleksandrowa. Tym razem ze schematem pozytywnej postaci 
zerwała Małgorzata Foremniak. Wcieliła się w rolę intrygantki, która chce 
zapewnić sukces i byt swojemu synowi, nawet za ceną zbrodni.

Akcja filmu toczy się w malowniczej scenerii puszczy, drewnianej archi-
tektury, dawno zapomnianych obyczajów życia codziennego oraz pogań-
skich świąt i obrzędów. Twórcy postarali się, by te obrazy z przeszłości były 
dla widza atrakcyjne. Szczególne słowa uznania należą się scenografowi – 
Andrzejowi Halińskiemu oraz autorowi zdjęć – Pawłowi Libieszewowi.

Bez wątpienia te zalety kolejnej adaptacji Hoffmana dostrzeże widz 
bogaty w literackie i filmowe doświadczenia, bo tylko taki nie będzie 
epatował się brutalnymi i okrutnymi scenami. Film ten przenosi widza 
w świat magii, guseł pogańszczyzny, w którym bogowie mają wpływ na 
ludzkie namiętności, miłości, nienawiści i żądze władzy

OPR. MARTYNA KĘDZIERSKA, GIMNAZJUM W KLIMONTOWIE

MŁODZI DZIENNIKARZE PISZĄ
RECENZJA FILMU „STARA BAŚŃ. 
KIEDY SŁOŃCE BYŁO BOGIEM”

Kiedy żegnaliśmy wakacje i witaliśmy nowy rok szkolny nadzieja, 
oczekiwania, nowe postanowienia, towarzyszyły w tym dniu wszystkim. 
Wszystko co nowe przyjmujemy zawsze bardzo serdecznie, ciepło z wiarą 
na lepsze jutro -jednocześnie dojrzalsi o kolejny rok znajdujemy w tym 
małą refleksję – jak to wszystko się powtarza, zatacza krąg, te postano-
wienia, pragnienia, marzenia, dążenia rodzimy ich w sobie również z 
każdym powitaniem Nowego Roku kalendarzowego. I dlatego musimy 
się pochwalić, że pewne zamierzenia i pragnienia udało nam się zreali-
zować.

Zaczęliśmy rok szkolny bardzo aktywnie i pracowicie, nabierając 
siły z baśni z „Księgi Tysiąca i Jednej Nocy” obejrzanej w teatrze im. 
Stefana Żeromskiego w Kielcach i ze zwiedzenia jaskini „Raj” – jedy-
nej w swoim rodzaju ze wspaniałymi stalaktytami i stalagmitami. Zaraz 
potem włączyliśmy się do Akcji Sprzątanie Świata”- porządkując nie 
tylko teren wokół naszej szkoły, ale również w naszych gospodarstwach 
domowych, zbierając makulaturę, szkło i plastik, a wszystko to w trosce 
o nasze środowisko. Grupa naszych rodziców włączyła się również do 
pracy nad estetyką otoczenia naszej szkoły, wyrównując boisko szkolne 
(na które została nawieziona ziemia), malując bramę wjazdową i dowo-
żąc do szkoły zebrane surowce wtórne. Hołdując zasadzie: tylko dzięki 
współpracy można osiągnąć więcej.

Cały czas dbaliśmy o rośliny doniczkowe w naszej szkole oraz o 
klomb obok budynku, który w okresie wakacji miał również swoich opie-
kunów, w osobach Karoliny Pietrzyk i Iwony Zając, grabiliśmy opadłe 
liście z kasztanowców i spalaliśmy je, spiesząc na ratunek chorym drze-
wom. Zorganizowaliśmy również konkurs plastyczny o tematyce ekolo-
gicznej „SOS dla Ziemi”. Teraz czekamy na zimę, na upragnione waka-
cje zimowe, po których zabierzemy się jeszcze z większą werwą do pra-
cy, która będzie przynosić jeszcze większe efekty Dzięki naszej dotych-
czasowym zmaganiom wiele przeżyć wpisało się w naszą pamięć, wno-
sząc w nasze życie nowe doświadczenia i przede wszystkim – wiedzę. 
Tym samym Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Filia Goźlice pragną złożyć serdeczne słowa 
podziękowania na ręce Pana Wójta Bogusława Mrozowskiego i Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pomoc okazaną 
naszej szkole w Goźlicach.

opr. Uczniowie PSP Filia Goźlice

Wiernym sługą doktora Zysmana był Michał Bernyś, który woził Go 
bryczką na wizyty do chorych, po okolicznych wioskach. Z usług Michała 
Bernysia korzystał również syn doktora Zysmana – Bruno Jasieński, któ-
ry wysyłał go po książki do Sandomierza i Ostrowca. Były stangret mile 
wspomina Brunona, opowiadając, że poeta miał swój pokój w budynku 
banku na II piętrze (obecnie Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w 
Solcu Zdroju - Oddział w Klimontowie). Okna tego pokoju wychodziły 
na Górki Klimontowskie i pałac Karskich. W pokoju była kozetka, krze-
sła i biblioteczka, stała także maszyna do pisania, a na ścianie wisiał obraz 
nagiej kobiety pędzla Tytusa Czyżewskiego. 

W roku 1914 doktor Jakub Zysman został powołany do wojska rosyj-
skiego i razem z rodziną został ewakuowany do Moskwy. Do Polski pań-
stwo Zysmanowie wrócili dopiero w maju 1918 roku. W budynku banku 
funkcjonował szpital, chorzy mężczyźni leżeli w pomieszczeniach miesz-
czących się na parterze, a kobiety na piętrze. W tym też budynku szpital-
nym mieszkał również wraz z rodziną doktor Jakub Zysman – przystojny, 
opanowany jednocześnie bardzo dobry człowiek. Jego szlachetność cha-
rakteru i wyjątkowa dobroć była naokoło znana budząc szacunek wśród 
mieszkańców. 

Anna Kędzierska z d. Dobrowolska (95 letnia mieszkanka Klimonto-
wa), pracująca u państwa Zysmanów w charakterze kucharki i pokojów-
ki, wspomina pięknie urządzone mieszkanie z obrazami na ścianach, peł-
ne świateł, a w nim fortepian, do którego zasiadała Maria Zysman (z d. 
Modzelewska) oraz kwiaty, kwitnące białe i różowe ogromne oleandry, 
draceny i chińskie róże.

Doktor Jakub Zysman zmarł w 1926 roku, jego pogrzeb zgromadził 
olbrzymie masy ludzi, którzy przyszli pożegnać wielce szlachetnego czło-
wieka, spoczął we własnym grobowcu wśród sędziwych lip i wyniosłych 
cyprysów na cmentarzu parafialnym w Klimontowie.

Jednak ludzie szanując go jako człowieka żyjącego, nie uszanowali jego 
grobu. W 1994 roku w październiku skradziono krzyż z Jego grobowca. Był 
to duży krzyż łaciński leżący na płycie grobowca (w tym to czasie przeprowa-
dzano remont grobowca na koszt wnuka dr med. Juliusza Jasieńskiego – syna 
Jerzego – zam. w Krakowie). Mimo usilnych starań oraz pisania o tym fakcie 
w lokalnych gazetach takich jak „Głos Klimontowa”, „Goniec Staszowski” 
oraz ogólnopolskiej „Gazeci Wyborczej” – krzyża nie odnaleziono.

Taki człowiek jak Jakub Zysman, wielce zasłużony dla Klimontowa, 
człowiek wielkiego serca zasługuje nie tylko na pamięć o Nim, ale również 
na okazalszy grobowiec oraz obelisk. Społeczeństwo Klimontowa i okolic, 
powinno stanąć na wysokości zadania i utworzyć fundusz na postawienie 
pomnika nagrobnego wielkiemu klimontowianinowi, aby pamięć o Nim 
była wciąż żywa.

OPR.  STANISŁAW SAS TARNAWSKI

ZNANI I MNIEJ ZNANI KLIMONTOWIANIE

DR JAKUB ZYSMAN
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1
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Po śmierci Jana Ossolińskiego w 1436 r. jego 
dobra ziemskie odziedziczyła po nim jego druga 
żona Piechna (Pachna) z Abramowic, jednakże 
w roku 1464 majątek po Janie Balickim-Ossoliń-
skim przejął Andrzej Ossoliński zwany również 
Klimontowskim (syn z pierwszego małżeństwa), 
który odziedziczony majątek powiększył o kil-
ka kolejnych wiosek m.in. Dziewków, Zakrzów, 
Zbigniewice. Po Andrzeju panami Klimontowa 
i okolicznych dóbr ziemskich byli: syn Paweł 
Ossoliński (zmarły w 1534 r.) i jego wnuk Hie-
ronim (zmarły w 1576 r.). Hieronim Ossoliński 
był kasztelanem sandomierskim, uczestnikiem 
sejmu w Lublinie w 1569 r., kiedy podpisano 
kolejną unię polsko -litewską, tzw. Unię Lubel-
ską. Hieronim Ossoliński za panowania króla 
Zygmunta Augusta (ostatniego z Jagiellonów), 
był jednym z głównych przywódców protestan-
tów w Małopolsce. Był wyznawcą kalwinizmu – 
to za jego przyczyną kościół w Goźlicach stał się 
w latach 1559-1620 zborem kalwińskim. Drugi 
zbór Hieronim wybudował w Klimontowie, lecz 
ten upadł po jego śmierci. Swoim antykatolic-
kim postępowaniem i niepłaceniem dziesięciny 
Kapitule Krakowskiej sprawił, że biskup obło-
żył go klątwą, co jednak nie przeszkodziło mu 
w działalności publicznej, gdyż jako pierwszy z 
rodu Ossolińskich osiągnął wyższe godności w 
państwie jako działacz stronnictwa egzekucyj-
nego. Umierając w 1576 r. pozostawił po sobie 
liczne potomstwo: Marcina, Zbigniewa, Hiero-
nima, Andrzeja, Piotra, Mikołaja i Zofię, najbar-
dziej znanym w naszej historii był Jan Zbigniew 
Ossoliński.

Zbigniew Ossoliński w wyniku podziału 
majątku po ojcu Hieronimie otrzymał wieś Osso-
lin z zamkiem i okoliczne wioski, a w później-
szym czasie po nieletnim bracie Mikołaju przej-
muje Klimontów i okoliczne dobra. Zbigniew 
Ossoliński zgodnie z wola ojca był wyznaw-
cą kalwinizmu, jednakże po jego śmierci prze-
szedł na wiarę rzymsko-katolicką. Zbigniew był 
człowiekiem wszechstronnie wykształconym 
(studiował na uniwersytecie zachodnio-europej-
skim m.in. w Paryżu i Strasburgu), o szerokich 
horyzontach, trzeźwo myślącym – dlatego też 
robił szybko karierę polityczną i materialną. Był 
dobrym żołnierzem, wybornym dyplomatą. W 
młodości przebywał na służbie u króla Stefana 
Batorego, biorąc udział w wyprawach przeciwko 
państwu moskiewskiemu. Za panowania następ-
nego króla Zygmunta III Wazy otrzymał liczne 
nobilitacje i urzędy, będąc m.in. podkomorzym 
sandomierskim, wojewodą podlaskim, wojewodą 
sandomierskim. W parze za wysokimi urzędami 
państwowymi szedł coraz większy majątek, któ-
ry Zbigniew umiejętnie powiększał, chociażby 
poprzez bogate posagi swoich czterech żon. Wła-
dał już wtedy znacznymi dobrami ziemskimi w 
sandomierskiem (wykupywał majątki od swych 
braci, którzy mieli kłopoty finansowe, kupował 
wioski m.in. Olbierzowice (od Strojnowskich) w 
mieleckiem Zgórsko (kupione od hetmana Jana 
Karola Chodkiewicza), w radomskiem (Turzy-
na). W ten sposób Zbigniew Ossoliński z średnio 
zamożnego szlachcica, stawał się pomału jednym 
z magnatów Rzeczypospolitej, człowiekiem o 
wielkich wpływach i nie małej fortunie.

Wojewoda Zbigniew Ossoliński posiadając 
wysoki status i biorąc przykład z innych moż-
nych postanowił w swych dobrach sandomier-
skich założyć miasto. Usytuował je na wschod-
nim brzegu rzeki Koprzywianki, przy osadzie 
Ramuntowice, gdzie krzyżował się szlaki Sando-
mierz-Koprzywnica-Staszów i Opatów –Osiek, 
nadając mu nazwę Klimontów. W ten oto sposób 
było dwa Klimontowy: „stary” zwany od XVIII 
w. „Górkami” i „nowy” powstały na wykarczo-
wanym lesie ramuntowskim (przez Ossolińskich 
traktowane jako jedna miejscowość). W 1604 
roku – 2 stycznia – w Ossolinie Jan Zbigniew 
Ossoliński spisał akt erekcyjny nowego miasta, 
nadając mu prawa magdeburskie – niemieckie. 
Wedle tego aktu „...mieli się tu budować ludzie 
uczciwi, wolni i też kupiectwa wszelkiego, tak-
że rzemieślnicy wszelcy, ludzi rozmaitej religii”. 
Aby zachęcić przyszłych mieszkańców Klimon-
towa do osadnictwa w mieście Ossoliński przy-
znał „wszelkie wolności i przywileje”, m.in. 
pozwalał na karczowanie lasu ramuntowskiego 
w celach budowlanych, „palenie gorzałki, warze-
nie miodu i piwa”, wprowadził kilkunastoletni 
okres wolnizny od podatków. Ponadto wyjednał 

u króla Zygmunta III Wazy przywilej dla miasta 
na targi w poniedziałki i piątki oraz trzy jarmar-
ki na św. Wojciecha, św. Bartłomieja i św. Kata-
rzynę. Do założonego miasta Zbigniew Osso-
liński sprowadził Dominikanów budując m.in. 
kościół (1620 r.) i klasztor (ukończony przez jego 
syna Jerzego).

W 1620 r. Zbigniew podzielił swój majątek 
pomiędzy trzech synów. Najstarszy Krzysztof 
dostał Iwaniska, Ujazd i okoliczne wsie, Mak-
symilian otrzymał dobra mieleckie, najmłodszy 
zaś Jerzy –późniejszy kanclerz wielki koron-
ny – otrzymał Ossolin, Goźlice, Klimontów 
i Nową Wieś (jednakże Zbigniew pozostawił 
sobie jako dożywocie Klimontów i Nową Wieś). 
Po takim podziale majątku Zbigniew chcąc usu-
nąć się synom na bok, wybudował sobie w „sta-
rym” Klimontowie nową siedzibę – „jednokon-
dygnacyjny pałac”, w którym często odwiedzali 
go Dominikanie. W 1623 r. Zbigniew Ossoliński 
zmarł w wieku 68 lat i został pochowany w pod-
ziemiach kościoła Dominikanów. 

Godnym następcą Jana Zbigniewa Ossoliń-
skiego i dobroczyńcą Klimontowa był jego syn 
Jerzy. Podobnie jak ojciec posiadał wszechstron-
ne wykształcenie (w latach młodości studiował i 
podróżował po Europie, był człowiekiem o sze-
rokich horyzontach i nieprzeciętnej inteligencji, 
co zaowocowało w późniejszym czasie). Jerzy 
Ossoliński został w 1643 r. Kanclerzem Wielkim 
Koronnym (jako pierwszy i ostatni z rodu Osso-
lińskich piastował tak wysoki urząd). Zanim 
jednak Jerzy Ossoliński został kanclerzem, brał 
udział w wypadach wojennych z królem Włady-
sławem IV przeciw Moskwie, był z misją dyplo-
matyczną w Anglii u króla Jakuba I, a także 
stawał na czele poselstwa polskiego do Rzymu 
(w 1633 r.) do papieża Urbana VIII, od którego 
Ossoliński otrzymał tytuł książęcy.

Jerzy Ossoliński podobnie jak jego ojciec 
dbał o swoje dobra, a szczególnie te odziedzi-
czone, m.in. Ossolin i Klimontów. Jerzy dokoń-
czył wznoszony przez ojca klasztor klimontow-
ski, wystarał się u władz kościelnych o zgodę na 
utworzenie w Klimontowie parafii (do 1626 r., 
miasto należało do parafii w pobliskich Olbie-
rzowicach) i wybudował obok rynku mały drew-
niany kościółek. Pierwszym proboszczem nowej 
parafii klimontowskiej został w 1626 r. nauczy-
ciel Jerzego ks. Paweł Rzeczycki. W 1643 r. Jerzy 
rozpoczął budowę nowego kościoła pod wezwa-
niem św. Józefa w Klimontowie, który w jego 
mniemaniu miał być kolegiatą, jednakże cel ten 
nie został do końca osiągnięty, bo w tym zamie-
rzeniu przeszkodziła fundatorowi śmierć.

Jerzy Ossoliński oprócz budowli sakralnych, 
wznosił również i świeckie, m.in. przepiękny 
pałac w Warszawie przy ul. Reformackiej, prze-
budował rokokową siedzibę zamek w Ossolinie, 
tworząc okazały pałac w stylu późnorenesanso-
wym. Ten pałac–zamek nie był wielkich rozmia-
rów, jednak urządzony przez Jerzego Ossoliń-
skiego z niebywałym przepychem stał się jedną 
z najpiękniejszych rezydencji możnowładczych 
w ziemi sandomierskiej (zdewastowany przez 
Szwedów w 1655 roku, wysadzony w powietrze 
w 1816 roku przez Antoniego Ledóchowskiego, 
na początku XX wieku były już tylko ruiny). 
Brat Jerzego Krzysztof wojewoda sandomierski, 
również wznosił w tym okresie piękne budowle 
sakralne i świeckie, czego przykładem może być 
chociażby zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe (we-
dle projektu Wawrzyńca Senesa – tegoż samego, 
który projektował pierwotny kościół św. Józefa 
w Klimontowie). Nazwa zamku wywodzi się od 
tego, że przy bramie wjazdowej znajdowały się 
kamienne płaskorzeźby – Krzyż (symbol wiary 
katolickiej) i Topór (herb Ossolińskich). Zamek 
wzniesiony został w oparciu o swoisty kalen-
darz: pałac – to rok, 4 baszty –kwartały, 12 sal 
balowych – miesiące, 52 pokoje – tygodnie, 365 
okien – dni w roku. Zamek ten w okresie potopu 
szwedzkiego został zdewastowany, a ostatecznie 
do ruiny doprowadzili go Konfederaci Barscy 
w 1770 roku. Po założeniu nowej rezydencji w 
Ossolinie Jerzy wystarał się o prawa miejskie dla 
wioski, które to Ossolin otrzymał.

W roku 1650, mając 55 lat nastąpiła śmierć 
Jerzego Ossolińskiego, który pozostawił po 
sobie trzy córki i jednego syna – Helena Tekla 
wyszła za mąż za Aleksandra Lubomirskiego, 
Anna Teresa za Zygmunta Denhofa, a Urszula 
Brygida za Samuela Kalinowskiego; syn nato-
miast – Franciszek – zmarł w młodym wieku. 
W ten sposób Jerzy Ossoliński nie pozostawił 
po sobie męskiego dziedzica (majątek przeję-
ły jego córki). Przyszłość, a mianowicie zawie-
rucha wojenna – wojny z Kozakami, Szwecją i 
Turkami – sprawiły, że Ossolin i Klimontów, jak 
wiele podobnych miast i miasteczek w całej Rze-
czypospolitej w tym okresie podupadły. Dobra 
Klimontowskie i Ossolińskie po śmierci Jerzego 
Ossolińskiego w różne przechodziły ręce, m.in. 
Kalinowskich, Morsztynów, Sanguszków Den-
hofów (potomków Ossolińskich po kądzieli), 
Ledóchowskich, aż w końcu Karskich.

OPR. PIOTR LIPIEC

NAUCZYCIEL GIMNAZJUM W KLIMONTOWIE

OSSOLIŃSCY
DZIEJE RODU W DAWNYM 
WOJ. SANDOMIERSKIM

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1
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Tęsknotę za młodością opiewa w wierszach: 
„Pagórki sandomierskie” i „Jarmark w Kli-
montowie”. Oba wiersze pochodzą ze zbioru 
„Pragnienie”, który zawiera wiersze niezwykłe 
przepojone miłością, radością życia, zmysłowe, 
wzruszające. 

Wacław Kostrzewa – 52-letni emeryt, 
mieszkaniec Pszczyny, pochodzący z Ułano-
wic – tuż przed Świętem Zmarłych odwiedził 
miejsca, w których spędzał swoje dzieciństwo. 
Z sentymentem wraca myślami do lat nauki 
szkolnej w Olbierzowicach. Sam wypowiada 
się: „mimo że upłynęło dużo czasu, to zawsze 
w mej pamięci zostaną te pierwsze, jakże ważne 
szkolne lata”. Później wyjechał do Zabrza, aby 
kontynuować naukę w Technikum Górniczym – 
tam przyszło zainteresowanie książką, wówczas 
dużo czytał. Pozostało mu to do dziś, nadal czy-
ta lirykę, poezję, prozę, eseje, klasykę.

Po ukończeniu Technikum pracował jako 
górnik, później sztygar. Obecnie jest na emery-
turze i wraz z córką prowadzi Biuro Nierucho-
mości w Pszczynie i bez reszty oddaje się swojej 
pasji – pisaniu wierszy. Wierszy pełnych wzru-
szeń, zadumy, wrażliwości, tęsknoty za „krajem 
lat dziecinnych”. Swoje wiersze publikował w 
różnych czasopismach literackich, prezentował 
na antenie radia. Laureat konkursów literackich. 
O jego sukcesie literackim na 48 Międzynaro-
dowych Targach Książki w Warszawie pisały: 
„Gazeta Pszczyńska” i „Dziennik Zachodni”. 
Poeta prezentował tam swój najnowszy zbiór 
wierszy „Pragnienie” i spotkał się ze znanymi 
pisarzami i poetami: Jerzym Pilchem, Tade-
uszem Różewiczem, Sławomirem Mrożkiem, 
Ewą Lipską, Hanną Krall, Julią Hartwig, Erne-
stem Brylem .Przy tej okazji udzielił wywiadu 
dla TV3. Tomik „Pragnienie” został okrzyk-
nięty wydarzeniem wydawniczym warszaw-
skiej oficyny „Nowy Świat”, otrzymał znakomi-
te recenzje. „Gazeta Pszczyńska” tak określiła 
poetę: „oto sukces kogoś z poza układów, kogoś 
nieznanego, kogoś z prowincji”.

Pierwszy tomik poezji pt. „Ta jedyna” wydał 
w 1995 r.,  kolejny pt. „Uspokój moje wzburzo-
ne morze” w 2000 r.  a najnowszy zbiór nosity-
tuł „Pszczyńskie noce”. Równocześnie publiko-
wał swoje wiersze w czasopismach lokalnych 
w Pszczynie oraz w „Wiadomościach Literac-
kich”, w „Magazynie Literackim” w Warszawie, 
„Dzienniku Polskim” w Krakowie.

W swoich wierszach powraca do rodzin-
nych stron, ziemi sandomierskiej, ale pisze 
też o Beskidach, Pieninach i o swoim miejscu 
natchnień – lirycznej Pszczynie, obecnym miej-
scu zamieszkania. Jego wiersze przepojone są 
miłosnymi przeżyciami, uniesieniami, powro-
tem w młodość i dzieciństwo.

POWROTY DO LAT 
DZIECIŃSTWA

Wacław Kostrzewa z Hanną Krall i Ewą Lipską.

W zbiorze „Ta Jedyna” znalazł się wiersz 
dedykowany nauczycielom i uczniom ze Szkoły 
Podstawowej w Olbierzowicach, zatytułowany 
„Wspomnienie”.

Poeta już wcześniej odwiedzał szkołę w 
Olbierzowicach, podarował wtedy swój pierwszy 
tomik nauczycielom i przekazał kilka egzempla-
rzy do biblioteki szkolnej. Na ostatnim spotkaniu 
w szkole zaprezentował swoje najnowsze wyda-
nia i wraz z dedykacją podarował je nauczycie-
lom i do biblioteki oraz na nagrody dla uczniów.

ALICJA NOWAKOWSKA

Pagórki sandomierskie

Patrzę i oczy przymykam
by na dłużej zatrzymać 
ten umykający krajobraz
pola ułanowskie
drzemiące wąwozy
przydrożne kapliczki
sady sandomierskie
w lewo
szosa do Opatowa
gniazda bocianie
poranki tu czyste są
jak rosa
droga w dół do Klimontowa
w dali
pagórki sandomierskie

Jarmark w Klimontowie

Pamiętam że pierwszy raz byłem tu
z moim tatą furmanką
siedziałem na tylnym siedzeniu

pamiętam że jechaliśmy obok młyna
i pałacu Karskich
wtedy było południe 
i biły dzwony w Olbierzowicach
bigos jedliśmy w Nikisiołce
pamiętam piersi bufetowej

dziś siedzę na rynku w Klimontowie
nie ma Nikisiołki 
furmanki na jarmark nie jeżdżą

Wspomnienie

Dziś gdziekolwiek jestem 
w nocy czy w dzień gdzie się obracam
gdzie okiem rzucę i myślą zataczam
wspominam te czasy 
kiedy chodziłem
do pierwszej klasy

choć życie nie głaskało mnie tu za młodu
i wschodnie wiatry rzuciły mnie 
w stronę zachodu
teraz żyję samotny w oddali
i wspominam te czasy kiedy chodziłem 
do trzeciej klasy

moja ty stara szkoło czerwoną dachówką
pokryta jesteś mojemu sercu droga 
moja ty pierwsza nauczycielko
czy  jeszcze masz dwa piece na piętrze
i szatnię na dole wspominam te czasy 
kiedy chodziłem do piątej klasy

jeszcze pamiętam te schody twoje
i poręcz po której zjeżdżałem
za szkołą boisko piłkę tam kopałem
a pod siedemnastką w bibliotece
czytałem książki o Adamie poecie
wspominam te czasy kiedy chodziłem 
do siódmej klasy

pamiętam jak na lekcji geografii
nauczycielka pokazywała na mapie
gdzie leżą morza góry i doliny
a ja z ostatniej ławki zerkałem 
na warkocze Haliny
i wciąż wspominam te czasy 
kiedy otrzymałem świadectwo
ósmej klasy
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ODR

radzi

Racjonalne żywienie, to rów-
nież spożywanie dostatecznej ilo-
ści warzyw. Dorosły człowiek bez 
względu na porę roku, powinien 
spożywać minimum 50 dag tych 
produktów mających działanie 
odkwaszające, regulujące prze-
mianę kwasowo-zasadową orga-
nizmu. 

Duża obfitość i różnorodność 
warzyw daje możliwość szerokie-
go ich zastosowania w codzien-
nych jadłospisach:

Brokuł
– zawiera dużo karotenu, witaminy 
C, witaminy B i żelaza.

Brukiew 
– zasobna jest w witaminę C, wita-
minę PP i węglowodany.

Brukselka 
– ma dużą zawartość witaminy C, 
karotenu i białko.

Burak 
– jest źródłem makro i mikro ele-
mentów oraz cukrów.

Cebula 
– chociaż uboga w witaminy to 
popularna ze względu na jej war-
tość smakową i zdrowotną. Jej sok 
zawierający fitoncydy hamuje roz-
wój niektórych bakterii chorobo-
twórczych.

Dynia 
– zawiera dużo karotenu i witami-
ny B2.

Jarmuż 
– zawiera najwięcej karotenu spo-
śród wszystkich warzyw, dużo 
witaminy C, witaminy z grupy B, 
wapnia, żelaza i manganu.

Kalafior 
– zasobny jest w witaminę C oraz 
witaminy z grupy B.
Kapusta – zasobna w witaminę 
C,B, składniki mineralne.

Marchew 
– ma dużą zawartość karotenu.

Ogórek 
– choć najuboższy we wszyst-
kie składniki odżywcze, to cenio-
ny głównie ze względu na walory 
smakowe.

Papryka 
– bardzo obfita w witaminę C, 
karotenu i witaminy z grupy B.

Rzepa 
– bardzo zasobna w witaminę PP.

Seler 
– ubogi w witaminy A i C, zawiera 
jednak dużo witaminy PP, węglo-
wodanów oraz soli mineralnych.

Pietruszka 
– natka najbogatsze źródło wita-
miny C, karotenu, witaminy z gru-
py B i składników mineralnych. 
Korzeń z dużą zawartością witami-
ny PP i B i olejków eterycznych.

Pomidor 
– bogaty w karoten, uboższy w 
witaminę C i pozostałe minerały.

Por 
– zawiera witaminę C i choć nie 
jest źródłem witamin to zasługuje 
na uznanie.

Jak widać poszczególne gatun-
ki warzyw różnią się między sobą 
zawartością składników odżyw-
czych i ze względu na tę różno-
rodność, należy je wykorzystywać 
w jadłospisach w jak najszerszym 
asortymencie.

Warzywa należy podawać w 2-
3 posiłkach, w tym co najmniej w 
jednym w postaci surowej. Moż-
na je podawać w formie surówek, 
sałatek „z wody”, duszone smażo-
ne w cieście, panierowane, fasze-
rowane, zapiekane, wykorzystane 
do sporządzania napojów. Ponie-
waż w swym składzie nie zawiera-
ją odpowiednich wielkości białek, 
węglowodanów i tłuszczów, należy 
zestawiać je w posiłkach z produk-
tami z innych grup ( mlecznymi, 
zbożowymi, jajami i mięsem).

Podajemy obok kilka wspa-
niałych przepisów, które nie tyl-
ko polepszą nasze zdrowie, lecz 
również wzbogacą naszą kuch-
nię w walory estetyczne i wizual-
ne, co sprzyjać będzie tylko nam 
wszystkim.

OPR. HELENA SZEMRAJ

ST. INSP. DS. WGD

DLA 

NASZEGO 

ZDROWIA
Mimo, iż aktualnie żyje się nam 

biednie, brakuje nam pieniędzy na 
coraz droższe artykuły, to jednak 
staropolska-słowiańska gościn-
ność żyje w nas ciągle. Mamy sta-
ła potrzebę obcowania z rodziną i z 
przyjaciółmi. Jest to nawet koniecz-
ne dla naszego życia wewnętrznego 
i zrelaksowania się. 

Okazji do spotkań jest mnóstwo: 
święta, imieniny, śluby, chrzci-
ny, rocznice, komunie, przyjazdy 
i odjazdy bliskich osób, a nawet 
załatwianie interesów. Poczęstun-
ki przy okazji takich spotkań są 
bardziej wykwintne od posiłków 
codziennych, odpowiednio dobra-
ne, udekorowane, podane na ład-
nej zastawie – dlatego przy takich 
okazjach musimy umieć zachować 
wiele taktu i kultury osobistej, by 
swoim zachowaniem nie zepsuć 
atmosfery przy stole. 

Przyzwoite zachowanie się 
przy stole jest sztuką i na pewno 
nie jest umiejętnością powszech-
ną, to styl naszego życia sprawy 
ogłady towarzyskiej sprowadził 
do drugoplanowych i nieważnych. 
Edukację kulturalnego zachowa-
nia się przy stole, należy zacząć 
już od 4-to latków, bo „czym sko-
rupka za młodu nasiąknie…”, to z 
pewnością zachowanie przy stole 
nie będzie śmieszne, ani odbiega-
jące od ogólnie przyjętych norm 
etycznych, bo przecież jedze-
nie, które ma przynieść pożytek 
i korzyść, powinno także sprawiać 
przyjemność.

Aby tak było, wydający przy-
jęcie musi zadbać o odpowiednie 
nakrycie stołu, przecież wymaga 
to tylko staranności i dobrej woli. 
Wystarczy zwykła biała porcela-
na lub fajans (nie poszczerbione 
i popękane), błyszczące sztućce i 
czysty obrus:
• do uroczystych obiadów i kola-

cji stół nakrywamy wyłącznie 
białym obrusem /bez deseni/;

• do pozostałych posiłków używa 
się obrusów kolorowych;

• zamiast dużego obrusu można 
używać oddzielnych serwetek, 
pod każdym nakryciem;

• nakrycia powinny być roz-
mieszczone licząc 60 cm na 
osobę.
Nakrycie stołu do dwudaniowe-

go obiadu i deseru powinno wyglą-
dać następująco:

• po lewej stronie talerza: wide-
lec, obok serwetka, nad serwet-
ką mały talerzyk do pieczywa;

• po prawej stronie talerza: nóż 
zwrócony ostrzem do talerza, 
ponad nożem nieco ukośnie sta-
wia się szklankę do napojów 
albo miseczkę do deseru;

• nad talerzem kładzie się łyżecz-
kę do deseru i łyżkę do zupy, 
aczkolwiek jeśli położymy 
ją przed widelcem też będzie 
dobrze.
Łyżki i widelce można kłaść 

wgłębieniem w dół lub w górę. 
Pamiętajmy jednak, że:
• jeśli w skład posiłku wchodzi 

mięso mielone, potrawy mącz-
ne itp. nie podaje się noża tylko 
widelec, po prawej stronie;

• do dań rybnych (z wyjątkiem 
śledzi, wędzonego łososia i 
węgorza), należy podawać noże 
specjalne do ryb, a jeśli ich nie 
ma dwa zwykłe widelce, któ-
re kładzie się po prawej i lewej 
stronie;

• serwetki składamy jak najpro-
ściej i kładziemy po lewej stro-
nie talerza. Serwetki płócienne 
można układać na talerzach, 
skąd zdjęte układamy na kola-
nach (nie wycieramy nimi ust).
W czasie świąt lub większej 

uroczystości, stół nakrywamy ina-
czej – tj. na płaskim talerzu kładzie 
się deserowy talerzyk, do zakąski 
oraz dodatkowe sztućce (do zaką-
sek powinny być mniejsze, jeśli ich 
nie mamy kładziemy zwyczajne). 
Najbliżej talerza układamy sztuć-
ce potrzebne później, na zewnątrz 
te, które użyjemy najpierw. Jeśli 
obiad nie przewiduje zakąski lecz 
rybę i pieczyste, bliżej talerza kła-
dziemy sztućce do pieczystego, na 
zewnątrz do ryby, bowiem to ją naj-
pierw podamy. Po zjedzeniu ryby 
lub zakąsek, talerze zabiera się.

Jeśli podajemy kilka napojów, 
to kieliszki ustawiamy w odwrot-
nej kolejności niż sztućce (najbli-
żej talerza kieliszek używany naj-
częściej). Przy wymianie talerzy, 
do następnego dania, należy zabrać 
zbyteczne kieliszki.

Zupę podaje się w wazie lub 
filiżankach; jeśli w wazie to po 
zabraniu talerzyków deserowych 
stawia się na talerzach płytkich 
głębokie i wazę z łyżką. Jeśli w 
filiżankach, to w kuchni nalewa 
się je do 3/4 wysokości i ustawia 
na spodkach z łyżeczką, podając 
na tacy. Dodatki w formie pasz-
tecików, układa się na spodeczku, 
po przeciwnej stronie uszka bądź z 
przodu przy filiżankach, mających 
dwa uszka.

Dekorując stół kwiatami, 
dobieramy kwiaty, drobne i krót-
ko przycięte, harmonizujące z 
obrusem i zastawą, ułożone w nie-
wielkich flakonikach, rozrzuco-
ne dekoracyjnie po całym obrusie 
lub pojedynczo ułożone przy każ-
dym nakryciu. Na Boże Narodze-

nie możemy wykorzystać gałąz-
ki świerku bądź sosny, na wiosnę 
borówkę bądź widłak, dodatkową 
ozdobę wprowadzają świece.

Ciąg dalszy w następnym 
numerze.

OPR.  H. SZEMRAJ

INSTR. DS. WGD

KULTURA 

PRZY 

STOLE (1)
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POLICJA          997
Komisariat Policji      866–10–07
Dyżurny w Sandomierzu    832–22–71

STRAŻ POŻARNA       998
p. Wiesław Kwiecień     866–19–02
p. Maciej Psiuch      866–11–07
p. Andrzej Sośniak     866–16–58
p. Marian Kwapiński     866–15–55
PSP w Sandomierzu     832–50–55 
          832–57–15

Pogotowie Gazowe       992
posterunek Koprzywnica      272
Klim–Gaz        866–15–52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów    866–13–99

POGOTOWIE RATUNKOWE     999
Ośr. Zdrowia w Klimontowie   866–17–60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach    866–15–03
gabinet w Klimontowie    866–12–85
p. Ewa Baran–Mrozowska   866–16–41
p. Dariusz Kwapiński     866–12–33
p. Bronisław Toś      866–14–31

Apteki
ul. Sandomierska      866–10–17
ul. Krakowska       866–19–10

ZGKiM Klimontów     66–11–68
awarie sieci wodociągowej
p. Ryszard Kućma      66–12–36

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

     866–10–06 
 telefony:        866–11–00
   866–18–47

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek
środa
czwartek     

od 7.25 do 15.1o

piątek

wtorek     od 7.25 do 16.3o

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN
DORZECZA KOPRZYWIANKI

telefon:             866–13–98

KLIMONTOWSKI OŚRODEK 
WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

telefon:             866–15–16

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
telefon:             866–17–50

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA 
telefon:             866–15–38

TELEFONY
SURÓWKA Z DYNI, JABŁEK I POMIDORÓW

30 dag oczyszczonej dyni, 2 jabłka, 15 dag pomi-
dorów, siekany zielony koperek, sól, cukier, sok 
z cytryny, 3-4  łyżki oleju.
Wykonanie:
Dynie zetrzeć na tarce na grubych oczkach, 
jabłka i pomidory pokroić w kostkę, składniki 
wymieszać, doprawić posypać koprem
SURÓWKA Z PORÓW, CZERWONEJ KAPUSTY I ŚLIWEK

30 dag porów, 20 dag czerwonej kapusty, 10 dag  
śliwek, sól, czosnek trochę cukru, sok z cytryny 
1/2 szklanki śmietany
Wykonanie:
Warzywa oczyścić i wymyć, pory pokroić w 
makaroniki, kapustę drobno poszatkować, śliw-
ki pokroić w drobna kostkę. Wszystkie składni-
ki wymieszać i doprawić
SAŁATKA Z RZEPY, POMIDORÓW I TWAROGU

25 dag rzepy, 15 dag pomidorów, 15 dag białego 
sera, 1 łyżka posiekanego szczypiorku, sól, 1/3 
szklanki kwaśnej śmietany
Wykonanie:
Rzepę zetrzeć na tarce o grubych oczkach, 
pomidory pokroić na kostkę, twaróg pokruszyć. 
Składniki wymieszać doprawić.
SAŁATKA Z BURAKÓW

4 duże buraki ćwikłowe, 2 jabłka, 2 łyżeczki 
tartego chrzanu, sól, cukier, oliwa lub majonez
Wykonanie:
Ugotowane buraki zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach, jabłka rónież, dodać chrzan i przypra-
wy, wymieszać
SAŁATKA Z JARMUŻU I POMIDORÓW

Kilka liści jarmużu, 8 średniej wielkości pomi-
dorów, sól, pieprz, sól, pieprz, 3-4 łyżki majo-
nezu
Wykonanie:
Liście jarmużu umyć i obgotować przez 2 min. 
we wrzącej osolonej wodzie, odsączyć, wykroić 
grube nerwy, resztę drobno pokroić. Pomidory 
sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki, pokroić w 
kostkę. Składniki połączyć, doprawić
SAŁATKA Z ZIEMNIAKÓW, PORÓW, OGÓRKÓW KWA-
SZONYCH

25 dag ugotowanych ziemniaków - pokroić w 
kostkę, 3 pory drobno poszatkować, 2 ogórki 
kwaszone - pokroić w kostkę, 2 jaja ugotowa-
ne na twardo - pokroić w półplastry, 4-5 łyżek 
śmietany, sól, cukier, natka pietruszki
Wykonanie:
Składniki wymieszać, doprawić
ZUPA JARZYNOWA Z ŻÓŁTYM SEREM

20 dag białej fasoli, 2 cebule, 4 pory, 25 dag 
białej kapusty, 15 dag żółtego sera, 1 litr rosołu 
(może być kostka), śmietana, natka pietruszki, 
sól, pieprz, olej
Wykonanie:
Fasolę ugotować i przetrzeć przez sito przele-
wając rosołem. Podsmażyć na oleju pokrojo-
na cebulę, dodać poszatkowana kapustę i pory, 
podlać wodą i dusić 20 min. Warzywa wymie-
szać z rosołem, dodać straty ser, śmietanę, natkę 
i przyprawy

ZUPA Z BRUKSELKI

50 dag brukselki, włoszczyzna, sól. Cukier, łyżka 
masła, łyżka mąki, siekana zielenina, śmietana
Wykonanie:
Brukselkę oczyścić, umyć, oczyszczoną włosz-
czyznę pokroić na kawałki, zalać 1L wrzącej 
wody i osolić. Gdy warzywa będą półmiękkie 
dodać brukselkę. Gotować jeszcze około 10 min. 
Z masła, mąki i odrobiny wywaru utrzeć pod-
prawę, dodać do zupy, zagotować, dodać śmieta-
nę. Podawać z pieczywem
DYNIA DUSZONA Z PAPRYKĄ

70 dag dyni, 4 strąki papryki, 2 cebule, tłuszcz, 
łyżeczka maki, śmietana, sól, pieprz, siekany 
zielony koper
Wykonanie
Z obranej dyni usunąć pestki, dynie pokroić w 
kostkę i gotować w osolonej wodzie, aż będzie 
półmiękka. Z papryki usunąć pestki, pokroić ją 
w paski. Cebulę pokroić w półplastry. Paprykę i 
cebulę włożyć na rozgrzany tłuszcz, polać woda 
i dusić do miękkości pod przykryciem. Dodać 
dynie jeszcze dusić, poczym dodać sól, pieprz, 
oprószyć mąką, zagotować, wymieszać ze śmie-
taną. Podawać z ryżem lub makaronem posypa-
nym zieleniną.
PAPRYKA Z MAKARONEM

5 strąków papryki, 5 pomidorów, duża cebu-
la, 2 łyżki mąki 2/3 szklanki śmietany, tłuszcz, 
pieprz, zielenina
Wykonanie:
Strąki papryki i cebulę umyć, oczyścić i pokro-
ić, podsmażyć na tłuszczu, dodać obrane ze skó-
ry pomidory, posolić, podlać niewielką ilością 
wody i dusić pod przykryciem. Śmietanę roz-
mieszać z mąką, zalać warzywa i ogrzewać do 
zgęstnienia, doprawić solą, pieprzem. Posypać 
zieleniną, podawać z makaronem
KALAFIOR SMAŻONY Z JAJKAMI I BOCZKIEM

1 kalafior (mały), 15 dag wędzonego boczku, 4-6 
jajek, 5 dag żółtego sera, tłuszcz, zielony koper
Wykonanie:
Oczyszczony kalafior ugotować, odcedzić i 
pokroić w kostkę. Boczek pokroić w kostkę i 
podsmażyć na patelni, jaja rozbić wymieszać z 
sobą, wlać na boczek, włożyć pokrojony kala-
fior, posypać serem-smażyć nie mieszając na 
małym ogniu. Posypać zieleniną
NAPÓJ Z DYNI I KWASZONYCH OGÓRKÓW

1 kg  dyni, 2 ogórki kwaszone, szklanka zalewy 
z kwaszonych ogórków, sól, pieprz
Wykonanie:
Z dyni wycisnąć sok, ogórki obrać i drobno 
pokroić, wymieszać z sokiem z dyni i zlewą z 
ogórków. Doprawić solą i pieprzem
SYROP Z CEBULI

2 duże cebule, 2 łyżki cukru pudru
Wykonanie:
Cebulę obrać, pokroić lub utrzeć na tarce, wło-
żyć do szklanego naczynia, posypać cukrem lub 
miodem. Naczynie zamknąć. Po trzech godzi-
nach syrop jest gotowy. Podawać w czasie kasz-
lu i przeziębień po 1 łyżeczce co 3 godz.
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Data Godz. Miejsce Propozycje

19.01.2004
Poniedziałek

20.01.2004
wtorek

21.01.2004
środa

22.01.2004
czwartek

23.01.2004
piątek

24.01.2004
sobota

25.01.2004
niedziela

26.01.2004
poniedziałek

27.01.2004
wtorek

28.01.2004
środa

29.01.2004
czwartek

30.01.2004
piątek

31.01.2004
sobota

1200-1600

1300-2100

1600-1800

1800

1200-1600

1300-2100

1800

1200-1600

1300-2100

1500

1800

1300-2100

1800

1200-1600

1300-2100

1500

1800

1500

1300-2100

1800

1600-1930

1300-2100

1300-2100

1200-1600

1500

1800

1300-2100

12001600

1500

1800

1300-2100

1500

1800

1300-2100

1500

1800

1500

Sala Widowiskowa
Świetlica GOK
Sala Widowiskowa
Kino „ORZEŁ”

Sala Widowiskowa
Świetlica GOK
Kino „ORZEŁ”

Sala Widowiskowa
Świetlica GOK
Świetlica GOK
Kino „ORZEŁ”

Świetlica GOK
Kino „ORZEŁ”

Sala Widowiskowa
Świetlica GOK
Świetlica GOK
Kino „ORZEŁ”

Sala Widowiskowa

Świetlica GOK
Kino „ORZEŁ”

Sala Widowiskowa
Świetlica GOK

Świetlica GOK
Sala Widowiska
Świetlica GOK
Kino „ORZEŁ”

Świetlica GOK
Sala Widowiskowa
Świetlica GOK
Kino „ORZEŁ”

Świetlica GOK
Świetlica GOK
Kino „ORZEŁ”

Świetlica GOK
Świetlica GOK
Kino „ORZEŁ”

Sala Widowiskowa

Warsztaty muzyczne
Bilard, tenis stołowy, play stashing, konkursy, turnieje
Warsztaty taneczne Break Dance
Seans  filmowy - cena biletu 2 zł

Warsztaty muzyczne
Bilard, tenis stołowy, play stashing, konkursy, turnieje
Seans filmowy - cena biletu 2 zł

Warsztaty muzyczne  
Bilard, tenis stołowy, play stashing, konkursy, turnieje
Turniej w „WARCABY” o mistrzostwo Gminy Klimontów
Seans filmowy - cena biletu 2 zł

Bilard, tenis stołowy, play stashing, konkursy, turnieje
Seans filmowy - cena biletu 2 zł

Warsztaty muzyczne
Bilard, tenis stołowy, play stashing, konkursy, turnieje
Turniej w „MICHAŁKI” o mistrzostwo Gminy Klimontów
Seans filmowy - cena biletu 2 zł

„Wielki Bal Karnawałowy” – gra zespół  „STANDARD”
  wybór Małej Królowej i Króla Karnawału

Bilard, tenis stołowy, play stashing, konkursy, turnieje
Seans filmowy - cena biletu 2 zł

Warsztaty taneczne, rytmika, Break Dance
Bilard, tenis stołowy, play stashing, konkursy, turnieje

Bilard, tenis stołowy, play stashing, konkursy, turnieje
Warsztaty muzyczne
Turniej w „BILARD” (eliminacje )
Seans  filmowy- cena biletu 2 zł

Bilard, tenis stołowy, play stashing, konkursy, turnieje
Warsztaty muzyczne
Finał turnieju w Bilard o mistrzostwo Gminy Klimontów
Seans filmowy - cena biletu 2 zł

Bilard, tenis stołowy, play stashing, konkursy, turnieje
Eliminacje turnieju tenisa stołowego
Seans filmowy - cena biletu 2 zł

Bilard, tenis stołowy, play stashing, konkursy, turnieje
Finał turnieju tenisa stołowego o mistrzostwo Gminy Klimontów
Seans filmowy - cena biletu 2 zł

Dyskoteka – w trakcie konkursy i zabawy z nagrodami

Uczestnicy turniejów i konkursów otrzymają upominki, zwycięzcy dyplomy i nagrody.

TERMINARZ IMPREZ 
ORGANIZOWANYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OD 19 DO 31 STYCZNIA PRZEZ  GOK W KLIMONTOWIE
POD HASŁEM

„FERIE NA SPORTOWO, KULTURALNIE, BEZPIECZNIE I ZDROWO”

Dzięki organizatorom: Wójtowi Gminy Kli-
montów i Gminnej Komisji Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych oraz realizato-
rom przedsięwzięcia – Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Klimontowie – 4 stycznia odbył się 
Wielki Bal Noworoczny, w którym brały udział 
dzieci z całej gminy wraz ze swymi nauczycie-
lami, występującymi tym razem w roli opieku-
nów na wspaniałej zabawie noworocznej. 

Wczesne godziny popołudniowe oraz mróz za 
oknami nie miały tu znaczenia: zabawa, szwedz-
ki stół oraz gorąca herbata z bułką olbrzymką 
serwowana w krainie łakomczuchów powodo-
wały, iż kilka godzin spędzonych ze śnieżynka-
mi Kornelią i Agnieszką, zespołem muzycznym 
„Holiday” i DJ Tomaszem Szmucem przemknę-
ły niespostrzeżenie. Wizyta Mikołaja z obfitym 
workiem prezentów, podniosła tylko atmosferę 
zabawy, ponieważ każde dziecko – a było ich aż 
158, co za frekwencja! – otrzymało w prezencie 
paczkę z łakociami. Nieobecnym łakomczuchom 
Mikołaj doręczył paczki do szkół. Sponsorami 
Balu Noworocznego były sklepy „Siódemka” 
państwa Marleny i Marka Barglów, którzy zadba-
li o napoje chłodzące oraz Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „DARIO” państwa Joan-
ny i Dariusza Kubików, którzy zadbali aby na 
szwedzkim stole nie zabrakło owoców cytruso-
wych. Szczególne podziękowania dla wszystkich 
organizatorów, opiekunów, sponsorów, realiza-
torów oraz przepięknych śnieżynek składają za  
naszym pośrednictwem wszystkie dzieci.

Z inicjatywy Wójta Gminy Klimontów, w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Klimontowie 
odbyło się 22 grudnia ub. roku spotkanie wigi-
lijne osób samotnych z władzami gminy i pra-
cownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kli-
montowie. 

Udział w spotkaniu wziął również ks. Jerzy 
Kubik, który odmówił z zebranymi wspólną 
modlitwę, składając wszystkim najserdeczniej-
sze życzenia świąteczne. Przedstawiciel władz 
gminy Andrzej Zientkiewicz, składając życzenia 
wszystkim zebranym, powiedział m.in. „ okres 
świąt jest okresem szczególnym, gdzie wszy-
scy wszystkim składają życzenia, ja również 
chciałem się dołączyć do słów naszego księdza 
Jerzego i w imieniu Pana Wójta oraz w imieniu 
wszystkich pracowników urzędu złożyć Pań-
stwu jak najserdeczniejsze życzenia dużo zdro-
wia, radości, spełnienia marzeń i łask bożych z 
okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia i na przyszły lepszy miejmy nadzieję 2004 
rok”. Po rozdaniu opłatków przez ks. Jerzego, 
wszyscy wzajemnie składali sobie życzenia, 
poczym podano tradycyjne potrawy wigilijne.

Zaprezentowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Klimontowie na spotkaniu program 
artystyczny, gdzie dominowały kolędy i pasto-
rałki, przyczynił się do wspaniałej, pełnej ciepła 
i radości atmosfery oraz pełniejszego przeżycia 
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia - naj-
ważniejszych, bo najbardziej rodzinnych Świąt 
w roku.

WIGILIA DLA SAMOTNYCH

BAL 
NOWOROCZNY


